Empowered lives.
Resilient nations.

শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা
বাংলাদেশ
নিরক্ষরেখা উদ্যোগ কেইস গবেষণা

জনগণ, প্রকৃতি ও প্রতিরোধক্ষম সম্প্রদায় এর জন্য স্থানীয় টেকসই উন্নয়ন

ই্উএনডিপি নিরক্ষরেখা উদ্যোগ কেইস গবেষণা সিরিজ
বিশজুড়ে স্থানীয় ও স্থানীয় সম্প্রদায় সৃজনশীল উদ্ভাবনী টেকসই উন্নয়ন সমাধান অগ্রসর করছে যা জনগনের ও প্রকৃতির জন্য কাজ
করে। কম সংখ্যক প্রকাশনা বা কেইস গবেষণা এসব উদ্যোগ কিভাবে আবর্তিত হয়, কি তাদের প্রভাব অথবা সময়ের সাথে কিভাবে তারা
পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে কাহিনী বলে থাকে। জনপদ নিয়ে যারা কাজ করে তাদের নিজেদের বর্ণনা প্রকাশ করার খুব কম উদ্যোগই এখনও
পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। নিরক্ষরেখা উদ্যোগ এর লক্ষ্য হচ্ছে এর ১০ বছর পূর্তি উদযাপন করতে এ ঘাটতি পূরণ করা। নীচের কেইস গবেষণাটি
ধারাবাহিক কাজের অংশ যা জনপদ-ভিত্তিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই জীবিকা নির্বাহের ওপর সবচে’ পরীক্ষিত ও জন-বান্ধব প্রয়োগ
যেখানে নিরক্ষরেখা পুরস্কার বিজয়ীদের কাজ বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানীয় সফলতাকে পরিমাপ করতে, স্থানীয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সমাধানের
ওপর ভিত্তি করে বৈশ্বিক জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ এবং মডেলগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে এসব কেইস গবেষণা নীতিগত সংলাপকে অনুপ্রাণিত
করে থাকে। কেইস গবেষণামূহকে সবচে’ ভালভাবে দেখা ও বুঝা যায়, ‘স্থানীয় কর্মকান্ডের ক্ষমতা: ১০ বছরের নিরক্ষরেখা পুরস্কার হতে শিক্ষা
নেয়া’ যার উপকরণ একটি সমন্বিত শিক্ষা নেয়া এবং নীতিগত নির্দেশনা পাওয়ার একটি ক্ষেত্র হতে পারে।

নিরক্ষরেখা উদ্যোগ এর কেইস গবেষণা তথ্যভান্ডার পরিদর্শন করতে মানচিত্রে ক্লিক করুন
সম্পাদকমন্ডলী
প্রধান সম্পাদকঃ 		
জোসেফ কর্করান
ব্যবস্থাপনা সম্পাদকঃ
ওলিভার হাগস
প্রণয়নকারী সম্পাদকমণ্ডলীঃ ডির্ভলা কিগান, মাথো কনসা, ইরিন লুইস, হুইটনি উল্ডিং
প্রণয়নকারী লেখকবৃন্দ
ইডায়াতু আবিউডান ল্যাম্পটে, ইরিন এটেওয়েল, টনি ব্ল্যাকম্যান, জনাথন ক্লে, জোসেফ কর্করান, লারিশা কোরাডু, সারা গর্ডন, ওলিভার হাগস, ওয়েন-জুয়ান
জিয়াং, সন্যাল কেনাবার, ডির্ভলা কিগান, মাথো কনসা, রাসেল লেডার, পেট্রিক লী, ইরিন লুইস, জুনা লাইব্যল, ম্যানিং ম্যা, মেরী ম্যাকগ্র্যা, গ্যাবরিয়্যাল
ওর্লান্ডি, জুলিয়ানা কুরেসমা, পিটার সেক্টার, মার্টিন সমারশকও, হুইটনি উল্ডিং, লুনা উই
ডিজাইন
ওলিভার হাগস, ডির্ভলা কিগান, মাথো কনসা, কিম্বার্লি কুসারোস্কি, ইরিন লুইস
কৃতঙ্গতা স্বীকার
নিরক্ষরেখা উদ্যোগ শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, বিশেষ করে নির্বাহী পরিচালক, মোহাম্মদ রেজোয়ানের নির্দেশনা ও মতামতের
জন্য। সব ছবি দেয়া হয়েছে শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার সৌজন্যে। সিআইএ বিশ্ব সত্য বই এবং উইকিপিডিয়ার সৌজন্যে মানচিত্র কেইস গবেষণাটি ফররুখ
আহম্মদ-এর দ্বারা অনুবাদ করা, এবং ওমর ফারুক-এর দ্বারা মুদ্রণ সংশোধন করা হলো (জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক)।

সুপারিশকৃত উদ্ধৃতকরণ

ই্উএনডিপি ২০১২; শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা, বাংলাদেশ, নিরক্ষরেখা উদ্যোগ কেইস গবেষণা সিরিজ, নিউ- ইয়র্ক।

শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা
বাংলাদেশ

প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

প্রধান তথ্যাদি

বিল-ঝিল, পুকুর ও জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের নীচু-ভূমিতে ভ্রমণ করা খুব কষ্টকর বিশেষ করে ভরা
বর্ষায় যখন ব্যপক বন্যা হয়ে থাকে। এ হুমকিকে মোকাবেলার জন্য
শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ৫৪টি সৌরবিদ্যুৎ সম্বলিত একটি নৌকার
বহর দিয়ে পাঠশালা সীমা থেকে শুরু করে কৃষি সম্প্রসারণ কেন্দ্র
পর্যন্ত সেবা সরবরাহ করে। জলযানগুলো জল রাশির উপর দিয়ে
চলতে সক্ষম এবং গ্রামগুলোর পাশে ভিড়তে পারে যারা এ ধরণের
সেবা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ।

নিরক্ষরেখা পুরস্কার বিজয়ীঃ ২০০৬
প্রতিষ্ঠিতঃ ১৯৯৮
অবস্থান/এলাকাঃ চলন বিল অঞ্চল, বাংলাদেশ
উপকারভোগীঃ ৯০,০০০ পরিবার
জৈব বৈচিত্র্যঃ বিস্তৃত জলাভূমি

শিধুলাইয়ের বহরের ২০টি নৌকা দিয়ে ভাসমান পাঠশালা পরিচালিত হয়ে
থাকে যা খালের ভিতর দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে নদীর তীরবর্তী
সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের জন্য প্রতিদিন তিনটি ক্লাস নিয়ে থাকে।
১০টি গ্রন্থাগার সম্বলিত নৌকা যা বই, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং
মোবাইল ফোন দ্বারা সজ্জিত। ৫টি স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় সম্বলিত
নৌকা দিয়ে প্রতিদিন ৩০০ এর অধিক লোককে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য
সেবার আওতায় আনা হয়। এছাড়া ৫টি কৃষি সম্প্রসারণ নৌকা দিয়ে
কৃষকদেরকে টেকসই কৃষি পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সূচিপত্র
পটভূমি ও প্রেক্ষাপট
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10

পুনরাবৃত্তি

11

সহযোগী সংস্থাসমূহ/অংশীদারসমূহ

11
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পটভূমি এবং প্রেক্ষাপট

প্রতি বর্ষা ঋতুতে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উষ্ণ জলবায়ু এই বন্যার ব্যাপ্তিকে বৃদ্ধি করেছে।
একটি নীচুভূমি সমৃদ্ধ উপকূলীয় জাতির এ দেশটি গঙ্গাঁ, ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা
নদীর নীচু তীরস্থ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ গঠন করেছে। এই এলাকায় জমা
বৃষ্টির পানি বার্ষিক (শতকরা ৯২ ভাগের অধিক) এদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত
হয়। ব্যপক বন্যায়, যেমন ২০০৭ সালের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বন্যা কবলিত হয়
যা গ্রামগুলোর অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর জনগন অধিবাসীগণ
বাস্তুভিটাচ্যুত হয়। বাংলাদেশের জনমিতিক সমস্যাসমূহ পৃথিবীর মধ্যে সবচে’
বেশি জন সংখ্যায় ঘনত্ব সম্পন্ন, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৪৮ জন লোক
বাস করে- অনেকেই গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হয় যেখানে
বন্যার প্রকোপ সবচে’ বেশি।

পৌছা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলশ্রুতিতে হাইস্কুলে ঝরে পড়ার হার ও ব্যাপক
নিরক্ষরতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক আচার মেয়েদের চলাচলে বাধা দেয় যার ফলে
তাদের অনেকেই পাঠশালায় যেতেই পারে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক
শিক্ষা সম্পন্নের হার শতকরা ৪০ ভাগের কম (সেইফ দি চিলড্রেন, ২০১০),
যেখানে নারীদের গড় বিবাহের বয়স হ’ল ১৪.৭৬ বছর (বাংলাদেশ হাউজহোল্ড
সার্ভে, ২০০৪)।
কিছু আর্থ-সামাজিক হুমকি অ-টেকসই কৃষি পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত। কৃষিজাত
বর্জ্যের কারণে নদীর অনেক ক্ষতি হয়, সেচের পানি নদী থেকে নেয়া হলে নদী
শুকিয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কৃষকদের কাছে পরিবেশগতভাবে টেকসই কৃষি পদ্ধতি
সম্পর্কে তথ্যাদি পৌঁছানো নদীর কারণে কঠিন হয়ে পড়ে। মাত্রাতিরিক্ত হারে
কীটনাশক ব্যবহারের কারণে শস্য ভূমি থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ পানিতে মিশে
মাছের সংখ্যা হ্রাস পায়। হাজার হাজার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ এবং খাদ্য
নিরাপত্তার উপর এটি বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যার
এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫ বছরের নীচে সেখানে এটি শিশু স্বাস্থ্যের উপর
মারাত্মক প্রভাব ফেলে যার সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য রক্ষার সুবিধা বা স্বাস্থ্য
কর্মীর ঘাটতি। ৫ বছরের নীচে শতকরা ৫০ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার এবং
প্রতি ১০০০ হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে মৃত্যুর হার ৪১ জন। পরিশেষে, যেখানে
বাংলাদেশে অনেকেই ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রম থেকে সুবিধাভোগী সেখানে চলনবিল
অঞ্চলের স্থানীয় জনগন খুবই দরিদ্র এবং ভৌগলিকভাবে এসব কার্যক্রমের
বিস্তৃতি সেখানে খুব কম।

গ্রামীন জনপদের উপর বন্যার প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্য নিয়ে শিধুলাই
স্বনির্ভর সংস্থা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম চলন বিল অঞ্চলে নাটোর,
পাবনা ও সিরাগঞ্জ জেলার অধিবাসীদেরকে সেবা ও বিদ্যুৎ এর আওতায়
আনার উদ্ভাবনী প্রয়াসে অগ্রগামী ভুমিকা রখেছে। ভাসমান স্কুল, গ্রন্থাগার,
স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় কেন্দ্র ও তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগ দ্বারা সংযুক্ত
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্বলিত ৫৪টি নৌযানের ১টি বহর পরিচালনা করে প্রায়
৯০,০০০ পরিবারকে সেবা প্রদান করে। নৌকাগুলো সৌর বিদ্যুৎ দিয়ে সজ্জিত
কম্পিউটার, বাতি ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

বন্যা প্রবন গ্রামীন সম্প্রদায় এর হুমকিসমূহ মোকাবেলা
চলনবিল অঞ্চল নিচু আত্রাই অববাহিকায় এক বিশাল নিম্নাঞ্চল এলাকা যা
অসংখ্য স্থির জলভূমি পুকুর বা ‘বিল’ দ্বারা গঠিত যেগুলো অনেক পানি পথ
দ্বারা সংযু্ক্ত। বর্ষার মাসগুলোতে (জুনের শেষ থেকে সেপ্টেম্বর) বিল এলাকা
এক বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়; এ বন্যা এতৎঅঞ্চলের অর্থনৈতিক ও মানব
উন্নয়নে এক হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। স্থানীয় জনপদগুলো প্রধানত: তাদের
আয়-রোজগার ও খাবার সংগ্রহের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে খালের পাশে
বসবাস করে। মাছ ধরার মাধ্যমে তাদের এ ঘাটতি পূরণ হয়, কারণ কৃষক বছরে
একবার মাত্র ফসল উৎপাদন করে যা অপ্রত্যাশিত পানির স্থর উত্থান দ্বারা
হুমকির সম্মুখীন হয়। একমাত্র পরিবহনের মাধ্যম হয়ে উঠে নৌকা সেখানে
গ্রামগুলোতে কোন বিদ্যুৎ বা টেলিফোন লাইনের সংযোগ নেই। পয়:প্রনালীর
ব্যবস্থা ন্যুনতম এবং কূয়া বা নদী থেকে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করা
হয়ে থাকে। যদিও ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে,
শিক্ষকদের এ অঞ্চলে থাকা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলের আঙ্গিনায়
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প্রতিবন্ধতা থেকে সুযোগ সৃষ্টি পর্যন্ত্

গ্রহণ করতে (তাৎপর্যপূর্ণভাবে) সম্মত হয়েছে। এর সফল মডেল জাতীয়
ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে “সাম্প্রতিক বছর গুলোতে জাতিসংঘ
পরিবেশ কার্যক্রম (ইউএনইপি) সাসাকাওয়া পুরস্কার, জাতিসংঘ উন্নয়ন
কার্যক্রম (ইউএনডিপি) ইক্যুয়েটর পুরস্কার এবং টেকসই জ্বালানীর অ্যাশডেন
অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

একজন স্থপতি যিনি এখনও ছাত্র মোহাম্মদ রেজোয়ান ১৯৯৮ সালে শিধুলাই
স্বনির্ভর সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তির
সাহায্যে প্রতিবন্ধকতা থেকে পানিপথের মাধ্যমে এ অঞ্চলে মানব উন্নয়নের
রুপান্তরে সচেষ্ট হন। শিধুলাইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে বন্যা-প্রবন এলাকায় ভাসমান
পাঠশালা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার সেবা প্রদান করা, টেকসই কৃষি
পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নদীও পারিবেশকে রক্ষা করে কৃষির উৎপাদন
ক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবেশ
বান্ধব প্রযুক্তি পৌছে দেয়া। উল্লেখ্য, শিধুলাই স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে বৃদ্ধি
প্রাপ্ত জলবায়ু পরিবর্তন সম্বলিত বন্যা এবং অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের ধরণ

এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো একটি সাধারন পরিষদের মাধ্যমে গঠিত যা বার্ষিক
সভায় মিলিত হয়ে নিরীক্ষা, বাজেট ও প্রকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং
নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি যা বিশেষ প্রকল্পগুলো অনুমোদন
প্রদানের জন্য নিয়মিত বসে। সামান্য কয়েকজন কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও গ্রামীন
জনপদ থেকে স্বেচ্ছা শ্রম দ্বারা এ উদ্যোগটি পরিচালিত হয়।

“প্রশ্নটি হচ্ছে” ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন জলবায়ু উদ্বাস্ত্ত কোথায় যাবে?’’ বাংলাদেশে ইতোমধ্যে
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৪৮ জন লোক বসবাস করে, এবং দেশের উত্তরাংশ ভবিষ্যতে বন্যাক্রান্ত
হবে ------- অতএব, ’ভাসমান জনগোষ্ঠী’ ধারণা বাংলাদেশের জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান।’’
মোহাম্মদ রেজোয়ান, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা
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ভাসমান স্কুল

নৌকার উদ্ভাবনী ব্যবহারের ওপর শিধুলাইয়ের কাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম
পাঠশালা নৌকাটির ডিজাইন ২০০২ সালে করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এর বহরে
৫৪টি নৌ-পাঠশালা, গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়
যোগ হয়েছে। সব নৌকাই সৌরবিদ্যুৎ ও যোগাযোগ প্রযু্ক্তি দ্বারা সজ্জিত।
নৌকাগুলো যে কোন যন্ত্রপাতির সংযোজনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে, এমনকি
ভরা বর্ষায় ঝড় আবহাওয়া থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোকে রক্ষা করতে
সক্ষম। সমতল তক্তার মেঝে সম্পন্ন হওয়ায় নৌকাগুলো বন্যাক্রান্ত এলাকায়
বিশেষ কৌশলে চলতে পারে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন: ল্যাপটপ, কম্পিউটার
এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরস পাঠশালা ও প্রশিক্ষণ নৌকায় শিক্ষার জন্য
ব্যবহৃত হয়। যেগুলোতে সৌর ফটোভল্টিক (পিভি) উপায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ
করা হয়। যখন নৌকাগুলোকে ঘাটে ভিড়ানো হয় তখন সৌর যন্ত্রগুলোকে
দক্ষিণমূখী করে সূর্যের দিকে তাক করে রাখা হয়। রিচার্জ ছাড়াই অতিরিক্ত
২-৩ দিনের জন্য নৌকাগুলোর যথেষ্ট জ্বালানি ক্ষমতা সাধারণভাবে থাকে।
রিচার্জযোগ্য ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুৎ মজুত করতে নৌকাগুলো একটি স্বাধীন
বিকল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রদান করে যা সারা দিন-রাত ব্যবহৃত হতে
পারে। নৌকাগুলোর পিভি-বিদ্যুৎসম্পন্ন আলো ও দুটি জাতীয় নেট ওয়ার্ক থেকে
মোবাইল ফোন সেবার সাথে সংযুক্ত । উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ইউএসবি ডাটা
কার্ড দ্বারা ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়।

শিধুলাইয়ের কাজের বৃহত্তম অংশ ২০টি পাঠশালা নৌকা করে থাকে যা প্রান্তিক
গ্রামীণ জনপদকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনেছে। গ্রাম থেমে গ্রামান্তরে
ঘুরে নৌকাগুলো নদীর তীরের বিভিন্ন স্থান থেকে সরাসরি ছাত্র সংগ্রহ করে
থাকে। ছাত্রদের তাদের গ্রামে ফিরিয়ে দেয়ারি আগে শেষ অবস্থানে ক্লাস
নেয়া হয়, সপ্তাহে ছয়দিন প্রতিদিন ৩টি করে ক্লাসে পাঠদান করা হয়।
প্রতিটি নৌকায় একটি শ্রেণীকক্ষে ৩০ জন করে ছাত্র ধরে যাতে রয়েছে
ইন্টারনেট সংযোগ সম্বলিত ল্যাপটপ বা কম্পিউটার, ১টি গ্রন্থাগার এবং
অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। যেসব ছেলেমেয়েরা দিনে কাজ করে সৌর বিদ্যুৎ
সম্পন্ন স্কুলে তারা সন্ধ্যায় পাঠশালায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ক্লাশ শেষে
অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাতে তাদের বাড়িতে আলোর জন্য রিচার্জ করা সুরাইয়া
হারিকেন লন্ঠন নিয়ে যায়, যেসব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা ভাল ফলাফল করে তারা
বৃত্তির পুরস্কার হিসেবে সুরাইয়া হারিকেন লন্ঠন পেয়ে থাকে। পাঠশালাগুলো
চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। শিধুলাই দেশে
প্রথম নদী-ভিত্তিক পরিবেশগত পাঠ্যক্রমও চালু করেছে যা ছেলেমেয়েদের
পরিবেশরক্ষণ ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করে। নৌকাগুলো
প্রতি মাসে বয়স্কদের জন্য শিশু ও নারী অধিকার, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র
ব্যবসায় উন্নয়নের উপর সভার আয়োজনও করে থাকে।

সুরাইয়া হারিকেন লন্ঠন

শিশু ও পূর্ণবয়ষ্ক সাক্ষরতা উন্নয়ন

নৌকার পিভি জ্বালানি সরবরাহ সৌর লন্ঠনকে রিচার্জ করতেও ব্যবহৃত হয় যা
উৎপাদন করে শিধুলাই সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট বিক্রয় করা হয়। সুরাইয়া
হারিকেন লন্ঠন হচ্ছে সৃজনশীল কম খরচ সম্পন্ন একটি উদ্ভাবনী লন্ঠন
যা প্রচলিত কেরোসিন হারিকেন লন্ঠনের পুনব্যবহারযোগ্য অংশ দিয়ে তৈরি
করা হয়। মহিলারা ব্যবহ্নত কেরোসিন লন্ঠন শিধুলাইয়ে নিয়ে আসে যেখানে
সলতে ও বার্ণারটি একটি বাল্ব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং তেলের পাত্রের
ভিতরে দুটি ছয় ভল্টের মোড়ানো নেতৃত্ব ব্যাটারি স্থাপিত হয়। পাত্রের মুখটি
রিচার্জের জন্য সকেট হিসেবে ব্যবহ্নত হয়। শিধুলাই একটি বহনযোগ্য সৌর
ঘর ব্যবস্থার ও উন্নয়ন করেছে যা রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি, দেয়াল এবং টেবিল
নেতৃত্বে বাতি, তার ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী দ্বারা তৈরি। শিধুলাই প্রকৌশলী
দ্বারা নৌকায় এসব সৌর ব্যবস্থার স্থাপন ও পরিচালনার কাজ পরিচালিত
হয়ে থাকে।

গ্রন্থগার সম্বলিত নৌকাগুলো একটি চলতি গ্রন্থাগারের সুবিধাসমূহ প্রদান
করে থাকে যাতে প্রায় ১৫০০ বই, ইন্টারনেট সংযোগসহ ২-৪টি কম্পিউটার,
প্রিন্টার ও মোবাইল ফোন রয়েছে। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বয়স্ক নাগরিকবৃন্দ
এবং বিশেষ করে মহিলারা কম্পিউটার দক্ষতা শিখতে অনুপ্রানিত হয় এবং
তারা চাকরির সুযোগ-সুবিধা, পরীক্ষার ফলাফল এবং সরকারি প্রক্রিয়া ও সেবা
সংক্রান্ত তথ্যাদি পেতে পারে। পাঠশালা ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতার জন্য
এসব নৌকায় সন্ধ্যা-রাতে সাক্ষরতা শিক্ষা ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়। দশটি গ্রন্থাগার সম্বলিত নৌকার মধ্যে দুটি দো-তলা বিশিষ্ট নৌকায়
রয়েছে শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষণের জায়গা ও সৌর বাতি রিচার্জ করার
সুযোগ-সুবিধাসমূহ। ছেলে-মেয়েদের জন্য নৌকার নীচ তলায় পাঠ গ্রহণের আর
তাদের পিতা-মাতার জন্য উপর তলায় রয়েছে টেকসই খামারের ওপর প্রশিক্ষণ
গ্রহণের ব্যবস্থা।
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চলমান স্বাস্থ্য ক্লিনিক
ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীসহ ৫টি স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় সম্বলিত নৌকা
প্রতিদিন ৩০০-এর বেশি লোককে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং মৌলিক স্বাস্থ্য
পরিচর্চা সেবা দিয়ে থাকে। শিধুলাই বন্যাক্রান্ত জনপদের কাছে সৌর বিদ্যুৎ
সম্বলিত ২টি নৌকা দিয়ে জরুরী উদ্ধার সেবাও সরবরাহ করে থাকে যেখানে
আরো ১০টি নৌকা প্রকল্প এলাকার মধ্যে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশিক্ষণ নৌকার উপস্থাপনা পানি ব্যবহারকারী সংগঠন (ডব্লিউইউএএ্স)
গড়ার একটি সুযোগও সৃষ্টি করে থাকে। প্রায় ৫০জন কৃষক দলে বিভক্ত হয়ে
এসব সংগঠন গড়ে তুলে যা তাদেরকে কৃষির চাহিদা চিহ্নিত করতে ও পরিবেশ
সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করে। সদস্যরা মাসিকসভায় অংশগ্রহণ
করে যেখানে শিধুলাই কৃষি কর্মকর্তা ও কারিগররা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা
করেন এবং কোনো বিশেষ সমস্যার জন্য সবচে’ ভাল দক্ষতা ও কৌশল চিহ্নিত
করেন।

সৃজনশীল যোগাযোগ কৌশলগত পরিকল্পনা

ভাসমান জৈব বাগান

৫টি প্রশিক্ষণ নৌকায় প্রশিক্ষণ ক্লাস চলে এবং কৃষকদের টেকসই খামার
কৌশল সম্পর্কে অবহিত করতে সান্ধ্য উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়ে
থাকে। এসব ক্লাসে শিধুলাই উদ্ভাবিত সীমিত আয়ের মধ্যে নবায়নযোগ্য
জ্বালানি প্রযুক্তির ওপরও তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়, যেমন পদ-চালিত
পাম্প ও সৌর লন্ঠন। প্রত্যেক গ্রাম প্রতিমাসে দু’বার করে একনাগাড়ে
৩ মাস পরিদর্শনকালে প্রতি ক্লাসে ৩০জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
শিধুলাই কর্মীরা ল্যাপটপ, মাল্টি মিডিয়া যন্ত্রপাতি, শিক্ষামূলক উপস্থাপনা ও
তথ্যভান্ডার ব্যবহার করে টেকসই কৃষি কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে
থাকে। উপস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ওয়েব টিউটিরিয়ালস্, এ্যানিমেশন ও
প্রামান্যচিত্র ব্যবহার করা হয়। দিনের বেলায় নৌকাগুলো কৃষকদের প্রশিক্ষণ
কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকে এবং সন্ধ্যায় নদীর তীরে বড় পর্দায় শিক্ষামূলক
কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় যা গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ী থেকে দেখতে পায়।
গড়ে ৩০০জন লোক প্রতি সান্ধ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সেখানে কৃষকরা
পণ্য ও কৃষি উপকরনের মূল্যের তথ্যাদিও পেয়ে থাকে এবং তারা নৌকায়
ই-মেইল ও মোবাইল ফোন সেবা গ্রহণ করতে পারে।

শিধুলাই ভাসমান বাগান বা ’ ফ্লাডচরস’ -এর উন্নয়ন ঘটিয়েছে যা টেকসই কৃষি
কার্যক্রম গ্রহণের কাজকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। যদিও বাংলাদেশের
বন্যা-প্রবণ এলাকায় ভাসমান বাগান সাধারণ ব্যাপার, শিধুলাইয়ের মডেল
অধিকতর স্থায়ী ও শক্ত এবং মাটির স্তরের মত মানুষ ও গবাদি-পশু ব্যবহার
করতে পারে। নৌকায় গবেষণাগারে মাটির ধরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং
বিশ্লেষণও প্লাডচরস্ করে থাকে। গবেষণাগারে মাটি বিশ্লেষণ করা হয় এবং
মাটির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য কৃষকদের সুপারিশ প্রদান করা হয়।
কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত নমুনা নিয়ে নিয়ম মাফিক মাটির গঠন নির্ধারণ
বিশ্লেষণ করা হয়। মাটি গবেষণাগারে উদ্ভিদ কলা, পানির গুণাগুন, কীটনাশক
এবং ক্ষতিকর বর্জ্যেরও পরীক্ষা করা হয়।
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প্রভাবসমূহ

জীব বৈচিত্র্যে প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনে সম্প্রদায় ভিত্তিক অভিযোজন

জনপদের পরিবেশগত ব্যবহার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর প্রভাব
নিরুপনের জন্য শিধুলাই বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করে থাকে। গবেষনা প্রতিষ্ঠান
ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরামর্শক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী এসব প্রভাব যাচাইয়ের
জন্য নিয়োগ করা হয়। প্রবণতাগুলোর মধ্যে পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে পাঠশালায় ভর্তি ও ঝরে পড়ার হার, কীটনাশক বিক্রয়ের তথ্যাদি, সুরাইয়া
হারিকেন লণ্ঠন গ্রহণকারীর সংখ্যা, কেরোসিন বিক্রয়, সুরাইয়া হারিকেন লণ্ঠন
ব্যবহার করে অতিরিক্ত আয়, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
এবং গ্রন্থাগারের ব্যবহার, বই উত্তোলনের সংখ্যা, কম্পিউটারের ব্যবহার
শিখতে আগ্রহী যুবকদের সংখ্যা এবং স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় সম্বলিত নৌকায়
চিকিৎসাগ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা। এ নিয়মিত পরিবীক্ষণ শিধুলাইয়ের কাজের
একটি চাক্ষুষ ভিত্তি তৈরি করেছে। এটি স্থানীয় জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশের
হুমকি মোকাবেলায় উপকার বয়ে আনে।

টেকসই পরিবেশের ওপর শিধুলাইয়ের কাজ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে
সম্প্রদায় ভিত্তিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে একটি গবেষণা কেইস হিসেবে
প্রমাণিত হয়েছে। সমুদ্র স্তর উত্থানে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন মানুষ দেশে
জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাস্তুভিটাচ্যুত হবে বলে ধারনা করা হয়। এসব
মানুষের আশে-পাশে বসবাস ও পানি পথ থেকে উপকৃত হওয়ার কৌশল স্থানীয়
জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহ যোগানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা
রাখতে পারে। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে সাধারন চলমান সেবা পৌঁছে
দেয়া এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য ভাসমান শস্য তলা রক্ষনাবেক্ষণে শিধুলাইয়ের
মডেল বাংলাদেশে দেশজ জলবায়ু অভিযোজনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বিষয়
হিসেবে প্রমানিত হয়েছে।

উন্নীত নদী স্বাস্থ্য

আর্থ-সামাজিক প্রভাবসমূহ

গত তিন দশকে বাংলাদেশে কীটনাশকের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
চলন বিল অঞ্চলে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নদীর জীব বৈচিত্রের
ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। শিধুলাইয়ের প্রশিক্ষণ নৌকাগুলো ক্ষতিকর
পোকার বিস্তৃতির নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক উপায়ের ওপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ
দিয়েছে। ফলে, কীটনাশকের ব্যবহার তারা শতকরা ৬৫ ভাগ কমিয়েছে। নদী তীরে
গাছ ও ’ফিল্টার স্ট্রিপস্’ ঘাস লাগিয়ে পানির গুণাগুণের উন্নতিতেও প্রশিক্ষণ
দেয়া হয়েছে যা ভূমির ক্ষয় রোধ ও দূষিত কৃষি বর্জ্য পরিস্রুত করতে সাহায্য
করেছে।

চলন বিল অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর শিধুলাইয়ের কাজ ব্যাপক
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ফেলেছে। এসব হয়েছে প্রধানতঃ সেবা
সরবরাহের মাধ্যমে - শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামো এবং কৃষি
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কৃষকদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে।

শিক্ষা
অদ্যাবধি শিধুলাই চলন বিল অঞ্চলে ৯০,০০০ পরিবারের কাছে পৌঁছেছে। এর
২০টি পাঠশালা নৌকা দিয়ে বর্তমানে প্রায় ১৬০০ ছাত্র ও গ্রন্থাগার সম্বলিত
নৌকাগুলোতে বছরে ১৫,০০০ লোককে সেবা প্রদান করে। নৌ পাঠশালা মডেলএর মাধ্যমে যেসব ছেলেমেয়েরা দিনে কাজ করে ও অন্য কোনভাবে পাঠশালায়
উপস্থিত হতে পারত না, তারা সন্ধ্যায় পাঠশালায় লেখাপড়া করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা নৌকার গ্রন্থাগার থেকে পাঠশালার বই ধার নিতে পারে যা তাদের
পরীক্ষার ফলাফল ভাল করতে সাহায্য করেছে এবং কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষা
গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। ছেলেমেয়েরা এখন অবিরত পাঠশালায় উপস্থিত
হওয়ায় সাক্ষরতা হারের উন্নয়ন ঘটেছে। পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার
শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে, যেখানে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাস
পেয়েছে।

হৃাসকৃত জ্বালানি ব্যবহার
নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের প্রবর্তন পরিবেশগত সুবিধাকে বৃদ্ধি করেছে।
স্বল্পমূল্যের সৌর লন্ঠনের প্রচলন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কেরোসিন তেলের
ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ৩ লিটার কেরোসিন তেলের স্বাভাবিক
ব্যবহার ধরে প্রাক্কলন করা হয় যে, প্রত্যেক সুরাইয়া হারিকেন সৌর বাতি
প্রতি বছরে প্রায় ১৫৬ লিটার কেরোসিন কম ব্যবহার করেছে। ৫০০০ সৌর
বাতির সবগুলো থেকে বছরে মোট প্রায় ৭৮০ হাজার লিটার কেরোসিন কম
ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতি বছর প্রায় ২০২৮ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড
নির্গমন হ্রাস করেছে।
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উন্নীত সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা

বাংলাদেশে ধর্ম ও সংস্কৃতি মেয়ে ও মহিলাদের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা
দেয়। শিধুলাই প্রকল্পের অনন্য উপস্থাপনা এসব বাধাকে ত্বরান্বিত করতে
পেরেছে। গ্রামবাসী যারা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক
কারণে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে না নৌকা তাদের কাছে সহজেই
পৌঁছতে পারে। মেয়ে ও মহিলারা শিক্ষার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে এবং তাদের
দোর-গোড়ায় তথ্যাদি সুবিধা পৌঁছে দেয়। পর্যাপ্ত সুবিধার কারণে মেয়েদের
পিতামাতা ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্নতা লাঘব করায় নারী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় সম্বলিত নৌকাগুলো স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে
পয়ঃপ্রণালী, এইচআইভি/এইড্স, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ, প্রজনন স্বাস্থ্যের
অধিকার ও বাল্য বিবাহের ওপর বৈঠকের আয়োজন করে থাকে। প্রতিদিন গড়ে
৩০০ রোগীকে ৫টি ভাসমান স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় দ্বারা সেবা প্রদান করা হয়।
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে
বাল্য বিবাহের হার কমেছে শতকরা ৭৫ ভাগ।

পরিশেষে, শিধুলাইয়ের কাজ চলন বিল অঞ্চলে সরকারি অবকাঠামো বিনিয়োগে
পরিচালিত হয়নি, আবহাওয়া অবস্থার প্রভাব হ্রাস করতে সাহায্য করেছে মাত্র।
বর্ষা ঋতুতে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষককে কাজের সন্ধ্যানে এখন আর তাদের
গ্রাম ছাড়তে হয়না। উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণের ফলে অধিক সংখ্যক বহুমুখি কৃষি
পণ্য সারা বছর ব্যাপি টিকে থাকে; যখন অতিরিক্ত আয় থেকে সঞ্চয় তাদের
বিদেশে চাকুরির জন্য বিকল্প পথের সন্ধ্যান দেয়। পরিবারগুলোর অধিকতর
ভাল আহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, এবং তাদের ছেলেমেয়েদের
পাঠশালায় পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছে।

নীতিগত প্রভাবসমূহ
বাংলাদেশ সরকারের সাথে ২০০৭ সালে শিধুলাই উদ্যোগটির কাজ পুনরাবৃত্তি
করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে যখন এর প্রতিনিধিরা ইউএনইপি সাজাকাওয়া
পুরস্কার বিতরণ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে
বৈঠক করেন। এসব সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রীসহ বিভিন্ন
দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন পর্যন্ত সফল আলোচনা চলছিল,
তবে সরকার পরিবর্তনের সাথে এ যোগাযোগ ব্যাহত হয়। সাম্প্রতিক জাতীয়
সংসদে এমপিগণ নৌ-পাঠশালায় সরকারি সহায়তা দেয়া এবং দেশব্যাপি বন্যাপ্রবণ এলাকায় আরও নৌ-পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোচনা
করেন।

কৃষি উৎপাদনশীলতা
নতুন খামার প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি উৎপাদনশীলতা
বৃদ্ধি পেয়েছে। শিধুলাইয়ের কর্মচারী ও প্রযুক্তি দারা নৌকায় প্রশিক্ষণ এবং
সন্ধ্যাকালীন উপস্থাপনায় স্বাভাবিক উৎপাদনকালের বাইরে বিভিন্ন ধরনের
শস্য চাষ করতে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেছে। ৩০০ গ্রামবাসী প্রতি সন্ধ্যায়
তথ্যাদি পরিবেশনা দেখতে পারে। শিধুলাইয়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কৃষকেরা
অংশগ্রহণ করার পর তাদের বার্ষিক আয় গড়ে শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
এছাড়া ফ্লাডচরস সারা ভরা বর্ষায় শাক- সবজির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে ও
পরিবারগুলো গড়ে শতকরা ২৫ ভাগ অতিরিক্ত আয় করে। শিধুলাই এসব ভাসমান
বাগান উন্নয়নে কৃষকদের সাহায্য করে যা নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোর পাশে
ভিড়িয়ে রাখা যায়। খড় ও ধানের নেড়া ভাসমান শস্য তলায় যোগ করে কৃষকেরা
শাক-সব্জি চাষ করতে পারে এবং বন্যার পানি একবার কমে গেলে কৃষকেরা এসব
শস্য তলা উঁচু জমিতে নিয়ে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করে।

স্থানীয় পর্যায়ে শিধুলাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ জেলা প্রশাসনের সাথে
ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিজ্ঞানী ও মাঠ
কর্মীদের সম্পৃক্ত করে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
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স্হায়িত্ব

ব্যবহার করে পোষ্টার, লিফট্ লেট ও পুস্তিকা বিতরণ করে এবং নির্দিষ্ট গ্রামীণ
বাজারজাতকরণ পরিকল্পনাসহ প্রকল্প এলাকায় সাংবাদিকদের পরিদর্শন ও
হ্রাসকৃত মূল্যে মালামাল বিক্রির মাধ্যমে সৌর লণ্ঠনের জন্য একটি অধিকতর
উচ্চাভিলাষী বাজারজাতকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হ’ল
সুরাইয়া হারিকেন কার্যক্রমে সংস্থা ও ব্যাংকের বিনিয়োগ সহযোগিতা আকর্ষণ
করা। গ্রামীণ বাংলাদেশে ’ট্রিপল-উইন’ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত
উপকার সরবরাহের জন্য এর অন্তর্নিহিত স্বীকৃতি হিসেবে এ উদ্যোগটি ২০০৯
সালে সীড পুরস্কার বিজয়ী হয়েছিল।

শিধুলাইয়ের বেশির ভাগ কাজে একাধিক বছর অনুদান চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন
আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থায়ন করে থাকে কিন্তু উদ্যোগটি এর প্রযুক্তিগত
উদ্ভাবন হতে নিজের আয় করার উপায়ও বের করেছে যা দিয়ে তাদের পাঠশালা,
গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষণ নৌকা ও স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ের পরিচালনা খরচ চলে।

উদ্যোগটির আর্থিক ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা
অর্থায়নের একটি উৎস হচ্ছে সুরাইয়া হারিকেন লণ্ঠন যা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে
তুলনামূলক কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। মহিলারা তাদের ব্যবহৃত কেরোসিন
লণ্ঠন নৌকায় নিয়ে আসে এবং ২.৭৫ মার্কিন ডলার দিয়ে এটাকে সৌর বিদ্যুৎ-এ
রুপান্তর ঘটায়। বিকল্প হিসেবে ৪.২০মার্কিন ডলার দিয়ে তারা নতুন লণ্ঠন
কিনতে পারে। এসব লণ্ঠন প্রতিবার ০.০৭১ মার্কিন ডলারে সপ্তাহে দু’বার
নৌকায় রিচার্জ করা যায়। এ আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ শিধুলাইয়ের পরিচালন
খরচ ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যয় হয় আর বাকিটা নৌ-পাঠশালা, গ্রন্থাগার ও
স্বাস্থ্য পরিচর্যা সহায়তায় পুনর্বিনিয়োগ করা হয়। আশা করা হয় যে, সুরাইয়া
হারিকেন লণ্ঠন বিক্রয় থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আগামী তিন বছরের মধ্যে
নৌ-পাঠশালা ও গ্রন্থাগারের পুরো অর্থায়ন করা যাবে।
সৌর ঘর ব্যবস্থা ও সৌর লণ্ঠন উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য
বাংলাদেশে সুযোগও রয়েছে। প্রায় দশ মিলিয়ন জন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ছাড়া
বসবাস করে যাদের নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংযোগের সাথে
যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বিশ্বব্যাংকের এক বাজার জরিপ অনুযায়ী, ০.৫
মিলিয়ন পরিবারের সৌর ঘর বাতির বিদ্যমান চাহিদা রয়েছে যারা নির্ধারিত
অর্থের বিনিময়ে সর্ব নিম্ন খরচ ২০০ মার্কিন ডলার দিয়ে এটি স্থাপন করতে
চায়। এ বাজার সুযোগ রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায়, নদী বা উপকূলীয়
দ্বীপের পরিবারগুলো যারা বর্তমানে কেরোসিন বাতি ব্যবহার করে এবং এসব
এলাকা প্রাকৃতিক বাঁধার কারণে জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংযোগ হতে বিচ্ছিন্ন।
দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ যা ৯০ মিলিয়নেরও বেশি লোকের একটি
সম্ভাব্য বাজার সুরাইয়া হারিকেন লণ্ঠনের জন্য প্রাক্কলন করা হয়। শিধুলাইয়ের
বাজারজাতকরণ কৌশল হ’ল জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচার করে এ
প্রকল্পের ওপর সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্থানীয় পর্যায়ে, শিধুলাই গ্রামে হাটবাজার, পাঠশালা ও জনসমাগম এলাকায় প্রদর্শনী সভার আয়োজন করে সুরাইয়া
হারিকেন লণ্ঠনের প্রচার কাজ চালায়। একটি সহযোগী সংস্থার ওয়েবসাইট
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পুনরাবৃত্তি

বিবিসি ট্রাস্ট ও যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট
(ডিএফআইডি) -এর একটি প্রকল্প। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হচ্ছে
বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুৎ সম্বলিত নৌকার প্রচলন করা যা নদী তীরবর্তী
অধিবাসীদের ইংরেজি ভাষা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশে শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার কাজ পরিমাপ করার জন্য বড়
সম্ভাবনা রয়েছে। অদ্যাবধি শিধুলাই একমাত্র উন্নয়ন কার্যক্রম যা হাজার
হাজার বন্যা-প্রবণ গ্রামে নৌকা দিয়ে পৌঁছার সম্ভাবনা দেখিয়েছে। যেহেতু
ইতোমধ্যে শিধুলাইয়ের নৌকা, শিক্ষা উপকরণ, প্রযুক্তি ও কৌশলের উন্নয়ন
ঘটিয়েছে, এখন প্রয়োজন প্রকল্পটির পরিমাপ করা অথবা পুনরাবৃত্তি করা।
মডেলটি নদীভিত্তিক জনপদে কেবল পুনরাবৃত্তি করাই যায় না, এর বিষয়গুলো,
যেমনঃ সৌর বাতি, সৌর ঘর ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে উন্নীত শিক্ষা সূচি এবং
প্লাডচরগুলো - যে কোন জায়গায় প্রয়োগযোগ্য।

অংশীদারগণ
২০০৩ সাল হতেই উপজেলা কৃষি অফিসগুলো প্রকল্পের কারিগরী সহায়তা
দিয়েছে যদিও বর্তমানে শিধূলাই ও এসব অফিসের মধ্যে কোন চুক্তি নেই।
দারিদ্র বিমোচন সংস্থা একটি জনপদ-ভিত্তিক সংগঠন যা অসংখ্য
স্বেচ্ছাসেবদেরকে একত্র করতে পেরেছে। ২০০৩ সাল থেকে এ সংগঠনটি
শিধূলাইকে তাদের স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে পানির গুণাগুন পরিবীক্ষণ করতে
সাহায্য করেছে যদিও এ অংশীদারিত্ব চুক্তি ২০১০ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে।
পরিশেষে, ২০০২ সাল হতে শিধূলাই ওয়াটার ইউজার এসোসিয়েশনস, ফারমারস
স্টিয়ারিং কমিটিস, গ্রাসরুটস এক্সটেশন ডেলিভারী টিমস, এবং একটি ফারমারস
এসোসিয়েশনস ইন ফ্লাড-প্রন এলিয়াস -এর মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় ও
বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাছাকাছি (পিয়ার-টু-পিয়ার) শিক্ষার জন্য
কমিউনিটি নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে যারা শিধূলাইয়ের টেকসই কৃষি
প্রশিক্ষণের শিক্ষা বৃহৎ গ্রামীণ জনপদের কাছে যতদূর সম্ভব পৌঁছে দিয়েছে।

শিধুলাইয়ের ’ভাসমান শিক্ষা’ মডেল বাংলাদেশে স্থানীয় সংগঠনগুলো কর্তৃক
পুনরাবৃত্তি হয়েছে।’কেয়ার বাংলাদেশ/গ্রামীণ ফোন, পিপল্স ওরিয়েন্টেড
প্রোগাম ইম্প্লিমেন্টেশন, সুবর্ণ ফাউন্ডেশন ও গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি এ
মডেল গ্রহণ করেছে। শিধূলাই এসব অংশীদারগণের সাথে এ মডেল পুনরাবৃত্তির
নিমিত্ত বৈঠক করেছে। ভারতেও ইউনিসেফ এর সহায়তায় এ প্রকল্পের
পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহ যুগিয়েছে।
২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকল্প এলাকা
পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ইংলিশ ইন এ্যাকশন (ইআইএ)
শীর্ষক প্রকল্পের জন্য গবেষকরা শিধূলাইয়ের ভাসমান শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর
স্টাডিজ পরিচালনা করেছিল বাংলাদেশ সরকার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইউকে,
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আরও তথ্যসূত্র
–– মাহমুদ, এ. ২০০৬. শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থাঃ নৌকা দিয়ে তথ্য প্রযুক্তিকে গ্রামীণ বাংলাদেশের কাছে আনা, কাউন্সিল অন লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন
রিসোর্সসেস। clir.org/pubs/reports/pub136/pub136.pdf
–– রেজোয়ান, এ. এইচ.এম এবং আলম, এম.এস. চলমান নৌকা দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাঃ পানির গুণাগুনের উপর গ্রামীণ কৃষকদের শিক্ষিত করা।
col.org/pcf3/Papers/PDFs/Rezwan_AHM.pdf
–– শিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা ওয়েবসাইট shidhulai.org

এমন আরো কেইজ স্টাডিজ পড়তে নিচে ছবিটির ওপর ক্লিক করুন

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org

জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা হচ্ছে জাতি সংঘের বৈশ্বিক উন্নয়ন যোগসূত্র যা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে এবং সদস্য দেশগুলোকে
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সংযুক্ত করছে এবং জনগণকে উন্নতর জীবনের জন্য সম্পদশালী করছে।
ইক্যুয়েটর ইনিসিয়েটিভ জাতি সংঘ, সরকারসমূহ, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী এবং তৃণমূল সংগঠনসমূহকে স্বীকৃতির জন্য একত্র করে এবং
জনগণ, প্রকৃতি এবং রেসিলিয়েন্ট জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় উন্নয়ন সমাধানসমূহকে অগ্রসর করে থাকে।
@২০১২ ইক্যুয়েটর দ্বারা
সর্ব সত্ত্ব সংরক্ষিত

